
 

 

PROJEKT ERASMUS+: ŠTUDIJA UČNIH NAVAD UČENCEV NAŠE ŠOLE 
 
Pri interesni dejavnosti English Club Erasmus+, smo se v sodelovanju s preostalimi partnerskimi 
državami lotili študije učnih navad naših učencev. Predstavljamo vam najpomembnejše rezultate 
naših učencev, ki smo jih pridobili z anketno metodo in jih predstavili na prvi mobilnosti v Franciji.  
 
V raziskavi je sodelovalo 35 učencev, 25 deklet in 10 dečkov, starih med 12 in 15 let. Skoraj vsi 
učenci pričakujejo, da bodo dosegli zelo visoko izobrazbo. Večina jih živi z obema staršema, brati 
in sestrami. Doma govorijo slovenski jezik. Imajo zelo dobre pogoje za učenje (lastno sobo, miren 
delovni prostor, slovarje, strokovne knjige in računalnik z internetno povezavo). Povprečno imajo 
učenci 4 do 7 ur pouka na dan, v tem času pa povprečno zamenjajo učilnico več kot petkrat. Ure 
trajajo 45 minut, vmes so 5 minutni odmori. Odmor za kosilo traja manj kot pol ure. Učenci med 
odmori ne zapuščajo šole in nimajo dolgega, aktivnega odmora na prostem. Med odmori za 
varnost poskrbijo dežurni učitelji. Na šoli nimamo za to posebej zaposlenega osebja. Pouk se 
konča relativno hitro. Naša šola je odlično opremljena. V primerjavi s partnerskimi državami pa 
nimamo več telovadnic, laboratorija, različnih delavnic in gledališča. Prav tako nimamo v šoli 
verouka. Učenci nosijo copate.  
Pouk poteka v obliki predavanj učitelja, demonstracij različnih postopkov, eksperimentov, 
skupinskega dela, dela v parih, iskanja informacij v tiskanem gradivu, reševanju vaj in uporabi 
predstavitev na platnu. Pri pouku ne uporabljamo tablic in mobilnih telefonov.  
Na šoli imajo učenci možnost učenja angleščine vseh devet let. Učenci, ki imajo pri učenju težave 
ali jim gre še posebej dobro, imajo možnost dodatnih učnih ur (dopolnilni, dodatni, delavnice za 
nadarjene …), ki so brezplačne. V šoli nimamo posebnega prostora, ki bi bil namenjen prostemu 
času ali učenju in delanju domačih nalog. Prav tako nimamo 'pripora' po pouku za učence, ki ne 
upoštevajo šolskega reda.  
Naši učenci menijo, da je ocenjevanje na Ludviku po navadi ali vedno pravično. Več kot polovica 
anketiranih učencev pri ocenjevanju nikoli ne goljufa, 30% jih to počne redko.  
Najljubša šolska predmeta sta šport in angleščina.  
Na šoli imamo šolsko skupnost, ki jo izvolijo učenci sami.  
Ob državnih praznikih (ne pa tudi ob cerkvenih) pripravljamo proslave in dogodke.  
53% anketiranih učencev je mnenja, da dobijo veliko domače naloge, 23% jih meni, da je le-te 
preveč. Večina učencev je mnenja, da so domače naloge včasih zahtevne. Skoraj polovica 
učencev naredi domačo nalogo takoj, ko pridejo iz šole. Polovica anketirancev pri domači nalogi 
nima pomoči, očeti in matere pomagajo skoraj enako pogosto. 40% učencev je odgovorilo, da jim 
starši nikoli ne preverijo domače naloge. Večina učencev za učenje porabi pol ure do eno uro na 
dan. Po navadi se učijo 2 do 3 šolske predmete.  
Najpogostejše popoldanske aktivnosti naših učencev so igranje nogometa in ples. Igranje 
računalniških igric ni bilo med najpogostejšimi.  
 
Sestava ankete: učenci ID English Club Erasmus+ in Tim Erasmus + Grčija 
Analiza in priprava predstavitve: učenci ID English Club Erasmus+ 
Zapisala: Nataša Luković, koordinatorka projekta Erasmus+ 
 
 


